
 
         PROIECT 

                                                               Nr. 55 din 16.02.2023 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea componenţei Comisiei 

de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţul Botoşani 

 
           Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de _______ 2023, 

urmare adreselor nr. 941 din 17.01.2023 a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap și nr. 2932 din 14.02.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului,  

 analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, nr. 3252 din 

16.02.2023 prin care se propune modificarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap din judeţul Botoşani, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală nr. 3253 din 

16.02.2023; 

-  Avizul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr.____ din _____ 2023; 

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 

privat al județului, servicii publice și agricultură; 

- Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, 

activități social-culturale, sportive, tineret și de agreement; 

- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene. 

în conformitate cu prevederile art. 85 alin. (4) lit. c) și alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1 Se modifică componenţa Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din 

judeţul Botoșani, în sensul înlocuirii d-nei dr. Enache Stela Elena cu d-na Rodica – Carmen Moraru, 

reprezentant al ONG- urilor din partea Asociației Nevăzătorilor din România – Filiala Botoșani. 

Art. 2 Se aprobă componența actualizată a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap din județul Botoșani, după cum urmează: 

- d-na Haidarli Liliana, medic, președinte; 

- d-na Axinte Adriana, medic, propus de direcția de sănătate publică județeană, membru; 

- d-na Rodica - Carmen Moraru, reprezentant desemnat de organizații neguvernamentale, membru; 

- d-na Alexandu Raluca Mihaela, psiholog, membru; 

- d-na Nistor Liliana, asistent social, membru.  

Art. 3 Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 113 din 25.07.2019 își încetează 

aplicabilitatea. 

 Art. 4 Președintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri prin aparatul de specialitate şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoşani.  

 

 

 PREŞEDINTE,   Avizat pentru legalitate, 

 Doina-Elena Federovici SECRETAR GENERAL AL JUDEŢUL

  Marcel-Stelică Bejenariu 

Botoşani, 

Nr. ______ din ________2023 



 
Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală  

Nr. 3252 din 16.02.2023  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

În conformitate cu prevederile art. 85 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Comisia de evaluare este organ de specialitate al consiliului judeţean, cu activitate 

decizională în materia încadrării persoanelor adulte în grad şi tip de handicap şi are următoarea 

componenţă: 

a) preşedintele - un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, 

medicină internă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, absolvent de cursuri de 

management în domeniul socio-medical; 

b) un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină de familie 

sau un medic de medicină generală, propus de direcţia de sănătate publică judeţeană; 

c) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi 

în beneficiul persoanelor cu handicap; 

d) un psiholog; 

e) un asistent social. 

Componenţa nominală a comisiei de evaluare se aprobă prin hotărâre de consiliul judeţean, 

cu avizul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 113 din 25.07.2019  a fost aprobată 

componenţa Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţul Botoşani.  

Urmare adresei înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 914 din 17.01.2023, prin 

care se aduce la cunoștință faptul că d-na dr. Enache Stela Elena a absentat la toate cele patru 

ședințe convocate ale Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap Botoșani, s-a solicitat 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului desemnarea unui nou membru, 

conform art. 85 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 448/2006. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, prin adresa 1536 din 

10.02.2023, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 2932 din 14.02.2023, propune 

înlocuirea d-nei dr. Enache Elena Stela cu d-na Rodica Carmen Moraru, reprezentant al ONG- urilor 

din partea Asociației Nevăzătorilor din România – Filiala Botoșani. 

 

Faţă de cele de mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea şi 

înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de hotărâre în 

forma prezentată.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Amalia Marian 



 

 
Nr. 3253 din 16.02.2023 

 

 

 

 

Referat de aprobare 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţul Botoşani. 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 113 din 25.07.2019 a fost aprobată 

componenţa Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţul Botoşani.  

Comisia de evaluare este organ de specialitate al consiliului judeţean, cu activitate 

decizională în materia încadrării persoanelor adulte în grad şi tip de handicap. 

În conformitate cu prevederile art. 85 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, componenţa nominală a comisiei de evaluare se aprobă prin hotărâre de consiliul 

judeţean, cu avizul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități. 

Urmare adresei înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 914 din 17.01.2023, prin 

care se aduce la cunoștință faptul că d-na dr. Enache Stela Elena a absentat la toate cele patru 

ședințe convocate ale Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap Botoșani, s-a solicitat 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului desemnarea unui nou membru, 

conform art. 85 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 448/2006. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, prin adresa 1536 din 

10.02.2023, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 2932 din 14.02.2023, propune 

înlocuirea d-nei dr. Enache Elena Stela cu d-na Rodica Carmen Moraru, reprezentant al ONG- urilor 

din partea Asociației Nevăzătorilor din România – Filiala Botoșani. 

 

Faţă de considerentele arătate mai sus, propun spre dezbatere și aprobare proiectul de 

hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

din judeţul Botoşani. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

DOINA-ELENA FEDEROVICI 

 


